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Contractació-20 
DA/mg 
Núm. Exp.: 2016/953 
 
 
 
Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’ obertura dels sobres A de la 
contractació del  subministrament de recanvis pels desfibril·ladors d el programa 
“Girona, territori cardioprotegit” (Pm05), del catà leg de serveis de Dipsalut, 
referits a la documentació administrativa relativa als requisits d’aptitud per a 
contractar 
 

 

Identificació de la sessió 

Contracte:  subministrament de recanvis pels desfibril·ladors del programa “Girona, 
territori cardioprotegit” (Pm05), del catàleg de serveis de Dipsalut 
 
Procediment licitatori:  obert             Tramitació:  ordinària 

Data: 23 d’agost de 2016                      Horari: de les 10.00 a les 10.30 hores 

Lloc:  Sala del Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15, de Girona) 

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació 

2. Obertura dels sobres A  

 

Assistents 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la clàusula 
13.1 del plec de clàusules administratives particulars, regulador d’aquest contracte, 
amb l’assistència de les següents persones:   

Com a president:  
 
• El Sr. Pau Batlle i Amat, cap d’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i 

Qualitat de vida de Dipsalut  
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Com a vocals:  
  
• El Sr. Jordi Turon i Serra, vicesecretari de la Diputació de Girona, en substitució 

del Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut. 
• El Sr. Ernest Ruiz Garcia, viceinterventor de la Diputació de Girona, en substitució 

de la Sra. Núria Josa Arbonès, interventora de Dipsalut. 
• La Sra. Marta Gimeno Mené, tècnica de contractació, en substitució de la Sra. 

Ester Ruiz de Morales, tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut. 
 

 
 
Com a secretari,  
 
• El Sr. David Àlvarez Carreño, cap d’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de 

Dipsalut 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
conforme el disposat a la clàusula 13.1 del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord amb 
l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant, 
TRLCSP). 

 

2. S’examina la documentació presentada per les empreses licitadores que es 
detallen a continuació, corresponent al sobre “A”: 

 

Empreses licitadores  Núm.  NIF Registre d’entrada  Data i Hora  

1. AB MEDICA GROUP SA A08736431 RE 16/3038 12/08/16  13:34 
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La documentació presentada per l’empresa licitadora es troba conforme als 
requeriments de la clàusula 12.7 A) del plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP).  

Així mateix les mostres presentades compleixen amb els requisits establerts a la 
clàusula 11.1.B del PCAP. 

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a l’hora indicada a 
l’encapçalament, de la qual, com a secretari i per deixar-ne constància, n’estenc 
aquesta acta. 

 

 

El secretari de la  Mesa                                Vist i plau 

                                                                      El president de la Mesa de Contractació 

 

 

Sr. David Álvarez Carreño                              Sr. Pau Batlle i Amat 


